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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan YME atas limpahan rahmat dan hidayahNya akhirnya kami 

dapat menyelesaikan proposal kompetisi inovasi publik dengan judul “IRAMA” (Inovasi 

Rujukan dan Layanan Aritmia Paripurna). 

Dalam penyusunan proposal kompetisi inovasi publik ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis 

menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat : 

1. DR. dr. Kohar Hari Santoso, Sp. AN. KIC, KAP selaku plt. direktur RSUD Dr. Saiful 

Anwar Malang. 

2. dr. Sasmojo Widito, Sp. JP(K) Kepala Departemen/ SMF Jantung dan Pembuluh Darah 

RSUD dr. Saiful Anwar Malang 

3. dr. Budi Satrijo, Sp. JP (K) selaku Kepala Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu RSUD 

Dr. Saiful Anwar Malang. 

4. dr. Ardian Rizal, Sp. JP (K) selaku Ketua Program Studi Ilmu Jantung dan Pembuluh 

darah Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya sekaligus sebagai pembimbing utama 

kompetisi pelayanan publik tahun 2019. 

5. Ns. Rudi, S. Kep selaku KPP Keperawatan Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu RSUD 

dr. Saiful Anwar Malang, seluruh rekan keperawatan dan seluruh staf Instalasi Pelayanan 

Jantung terpadu RSUD dr. Saiful Anwar Malang. 

6. Rekan Peserta Pendidikan Dokter Spesialis -1 Ilmu Jantung dan Pembuluh darah 

(LASKAR) Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. 

7. Para staf dan pembimbing Instalasi Pengendali Mutu dan bagian Humas RSUD Dr. Saiful 

Anwar Malang. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda bagi semuanya.. Semoga 

proposal kompetisi inovasi publik ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pada 

umumnya bagi kita semua. 

        Mengetahui 

      Plt. Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 

 

 

Dr. dr. Kohar Hari Santoso, Sp.An., KIC, KAP 

Pembina utama muda 

NIP. 19611203 198802 1 001 
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RINGKASAN 

 

Aritmia atau gangguan irama jantung adalah kelainan hantaran listrik pada jantung. 

Salah satu jenis aritmia yang paling sering ditemukan adalah Atrial Fibrilasi, yang merupakan 

salah satu penyebab terjadinya stroke. Saat ini RS dr. Saiful Anwar Malang merupakan rumah 

sakit rujukan nasional di Jawa Timur yang pertama kali memiliki inovasi di bidang layanan 

aritmia. IRAMA (Inovasi Rujukan dan Layanan Aritmia Paripurna) merupakan pelayanan 

yang holistik. IRAMA dimulai dari diterapkannya sistem jejaring online antar pusat kesehatan 

masyarakat di Jawa Timur yang terintegrasi mulai dari deteksi dini hingga penatalaksanaan 

definitif aritmia. IRAMA dibuat dengan tujuan menjaring lebih banyak kasus aritmia secara 

dini khususnya daerah Malang dan sekitarnya, dengan harapan menurunkan angka mortalitas 

dan morbiditas akibat aritmia. 

Pada tahun 2016 jumlah tindakan definitif aritmia (pemasangan pacu jantung) hanya 

berjumlah 13 pasien. Di tahun 2017 jumlah meningkat menjadi 61 pasien. Pada tahun 2018 

sejak diluncurkannya IRAMA dan disosialisasikan secara luas, jumlah pasien yang menikmati 

layanan ini mecapai 108 pasien dalam setahun. Program IRAMA merupakan jejaring aritmia 

pertama di area jawa timur dan memanfaatkan alur jejaring sudah ada di Malang dan 

sekitarnya, dalam hal ini jejaring sindrom koronaria akut. Alur jejaring yang sudah familiar, 

memudahkan sosialisasi kepada masyarakat awam maupun petugas medis diberbagai tingkat 

fasilitas kesehatan. 

Sistem ini memiliki alur yang mudah dan sederhana, sehingga mudah diadaptasi oleh 

penyedia layanan kesehatan di wilayah lainnya. Adapun daerah di jawa timur yang sudah 

mulai mengadaptasi IRAMA adalah Kabupaten Banyuwangi dan Kota Blitar. Dengan adanya 

IRAMA, kasus aritmia yang terjaring dan tertangani secara paripurna meningkat sehingga 

dapat menurunkan angka kecacatan dan kematian akibat aritmia khususnya pada usia 

produktif. 
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PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2019 RSUD Dr. SAIFUL 

ANWAR MALANG 

 

Nama inisiatif : Inovasi Rujukan dan Pelayanan Aritmia Paripurna (IRAMA) 

Tahun mulai  : 2018 

Nama lembaga  : RSUD Dr. Saiful Anwar Malang   

Kategori inovasi  : Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat 

Alamat   : Jl. Jaksa Agung Suprapto No 2 Malang 

Nama pimpinan unit : dr. Ardian Rizal, Sp.JP(K) 

Nama kontak   : dr. Ardian Rizal, Sp.JP(K) 

Tlp    : 08179651252 

Email    : drardianrizal@gmail.com 

 

 

1. TUJUAN INOVASI 

Aritmia atau gangguan irama jantung adalah kelainan hantaran listrik pada 

jantung. Salah satu jenis aritmia yang paling sering ditemukan adalah Atrial Fibrilasi, 

yang merupakan salah satu penyebab terjadinya stroke. Angka kejadian dari Atrial 

Fibrilasi di Indonesia menurut American Heart Association (AHA) berkisar antara 400 

sampai dengan 475 kejadian per 100.000 penduduk pertahun. Penduduk kota dan 

kabupaten malang di tahun 2019 menurut Badan Pusat Statistik mencapai 1.749.780 

penduduk. Berdasarkan rasio tersebut seharusnya ada sekitar 7.000 - 8.500 kasus 

aritmia, khususnya atrial fibrilasi di Kota Malang. 

Saat ini RS dr. Saiful Anwar Malang merupakan rumah sakit rujukan nasional 

di Jawa Timur yang pertama kali memiliki inovasi di bidang layanan aritmia. IRAMA 

(Inovasi Rujukan dan Layanan Aritmia Paripurna) merupakan pelayanan yang 

holistik. IRAMA dimulai dari diterapkannya sistem jejaring online antar pusat 

kesehatan masyarakat di Jawa Timur yang terintegrasi mulai dari deteksi dini hingga 

penatalaksanaan definitif aritmia. IRAMA dibuat dengan tujuan menjaring lebih 

banyak kasus aritmia secara dini khususnya daerah Malang dan sekitarnya, dengan 

harapan menurunkan angka mortalitas dan morbiditas akibat aritmia. 
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Bagan 1. Alur Permasalahan sebagai landasan munculnya inovasi 

 

2. KESELARASAN DENGAN KATEGORI YANG DIPILIH 

IRAMA, selaras dengan kategori kesehatan yang dipilih. Sistem ini bertujuan 

unutk mendeteksi sedini mungkin aritmia yang terjadi pada usia produktif sesuai 

dengan temuan yang kami dapatkan seiring dengan berjalannya program ini. 

Tingginya angka kesakitan pada usia produktif mengakibatkan angka disabilitas yang 

tinggi, seperti stroke dan kematian mendadak pada usia muda yang jangka panjang 

juga berdampak pada aspek psikososial dan ekonomi. IRAMA diharapkan dapat 

menurunkan angka kejadian stroke dan kematian mendadak akibat aritmia. 

 

3. SIGNIFIKANSI 

Semenjak diterapkannya IRAMA, jumlah pasien aritmia yang admisi di RSUD 

dr. Saiful Anwar sejak tahun 2016 sampai dengan tahun ini terus meningkat. Pada 

tahun 2016 jumlah tindakan definitif aritmia (pemasangan pacu jantung) hanya 

berjumlah 13 pasien. Di tahun 2017 jumlah meningkat menjadi 61 pasien. Pada tahun 

2018 sejak diluncurkannya IRAMA dan disosialisasikan secara luas, jumlah pasien 

yang menikmati layanan ini mecapai 108 pasien dalam setahun. Sejak Akhir 2018, 
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RSUD dr. Saiful Anwar Malang telah berhasil menjadi pusat layanan paripurna aritmia 

di Jawa Timur dan mampu mengerjakan tindakan elektrofisiologi dan ablasi aritmia 

secara mandiri.  

 

 

Bagan 2. Diagram Jumlah Keseluruhan Tindakan Diagnostik dan Intervensi IRAMA 

 

 

Bagan 3. Diagram Jumlah Tindakan Diagnostik Holter Monitor IRAMA  

Kotak merah : terjadi peningkatan jumlah pasien yang dilakukan pemeriksaan denyut jantung dibandingkan tahun 2016 
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Bagan 4. Diagram Jumlah Tindakan Intervensi IRAMA 

 

4. INOVATIF 

a. Penjelasan sisi inovatif dari inovasi ini 

IRAMA merupakan inovasi baru dan tergolong unik. Keunikan dari 

sistem ini adalah secara langsung telah berhasil mengintegrasikan: 

1. Masyarakat awam 

2. Fasilitas kesehatan diberbagai tingkat (faskes primer hingga 

tersier) 

3. Sarana teknologi dan informatika berbentuk aplikasi smartphone 

(MENARI (Meraba nadi Sendiri) PLUS/ yang merupakan aplikasi 

berbasis Android) 

4. Stakeholder non medis lain sebagai fasilitator sarana dan prasarana  

(SIMONA AF) 
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Gambar 1. Purwarupa heart rate monitor (SIMONA) 

 

Gambar 2. Holter monitor 
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Gambar 3. Pemasangan sandapan SIMONA dibandingkan dengan Holter Monitor 

 

Dengan adanya program IRAMA ini juga diharapkan dapat 

meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan tenaga kesehatan, dengan harapan 

pasien mendapatkan penanganan secepat mungkin dan menekan angka 

kecacatan dan kematian serendah mungkin. 

 

b. Penjelasan inovasi ini asli atau adaptasi 

Program IRAMA merupakan jejaring aritmia pertama di area jawa 

timur dan memanfaatkan alur jejaring sudah ada di Malang dan sekitarnya, 

dalam hal ini jejaring sindrom koronaria akut. Alur jejaring yang sudah 

familiar, memudahkan sosialisasi kepada masyarakat awam maupun petugas 

medis diberbagai tingkat fasilitas kesehatan. 

Aplikasi samrtphone MENARI PLUS merupakan adaptasi dari 

aplikasi MENARI milik InaHRS (Indonesian Heart Rhythm Society) yang 

telah di launching pada tahun 2017. SIMONA AF (Sistem Monitoring Aritmia 

– Atrial Fibrilasi) adalah suatu alat serupa holter monitor (alat perekaman 

jantung portabel), yang terintegrasi dengan telepon seluler/ smartphone. Alat 

ini hasil kerjasama antara Telkom University, PT Inti, dan Instalasi Pelayanan 

Jantung Terpadu RSUD dr. Saiful Anwar Malang. 
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5. TRANSFERABILITAS 

Sistem ini memiliki alur yang mudah dan sederhana, sehingga mudah 

diadaptasi oleh penyedia layanan kesehatan di wilayah lainnya. Adapun daerah di jawa 

timur yang sudah mulai mengadaptasi IRAMA adalah Kota Batu, Kabupaten 

Banyuwangi, dan  Kota Blitar.  

 

Gambar 4. Perkenalan MENARI PLUS dan SIMONA kepada masyarakat di Banyuwangi 

 

 

Gambar 5. Sosialisasi IRAMA kepada anggota Yayasan Jantung Indonesia 
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Secara rutin untuk mensosialisasikan IRAMA, setiap bulannya RSSA bekerjasama 

dengan Yayasan Jantung Indonesia untuk melaksanakan kegiatan senam jantung sehat 

sekaigus skrining aritmia kepada peserta yang rata rata adalah lansia. 

 

6. SUMBER DAYA 

Poin 1 

Sumber daya yang turut berkontribusi dalam pelaksanaan program ini adalah 

Fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan masyarakat awam, aplikasi smartphone berbasis 

android MENARI PLUS sebagai media skrining awal untuk deteksi dini adanya 

ganguan aritmia serta alat deteksi dan monitor nadi SIMONA AF. 

Strategi yang digunakan untuk menggerakkan sumber daya internal dan 

eksternal adalah promosi, sosialisasi, serta evaluasi berkala. Hal ini dilaksanakan 

dalam bentuk grup WhatsApp, mengadakan seminar ilmiah, meningkatkan 

pengetahuan dengan seminar rutin baik untuk awam maupun tenaga kesehatan.  

Hingga saat ini sumber daya dan sarana prasarana masih tersedia dan akan terus 

meningkat seiring banyaknya adaptasi dari daerah lain dan kasus yang terjaring. 

  

 

 

 

    

Gambar 6. Aplikasi Smartphone berbasis andorid MENARI PLUS yang dapat digunakan 

masyarakat secara luas 
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Poin 2 

Inovasi ini kedepannya diharapkan akan terus dapat berkembang, tidak hanya 

di daerah Malang dan sekitarnya namun dapat tersebar merata secara nasional. 

Program ini diharapkan dapat menjadi suatu pencetus untuk inovasi-inovasi lain yang 

lebih besar untuk skala nasional.  

Program ini mendukung pergerakan ekonomi bangsa Indonesia dengan 

menurunkan angka kecacatan dan kematian usia produktif. Selain itu, dapat 

meningkatkan produksi lokal dengan membuat alat deteksi monitor nadi karya anak 

bangsa. 

 

 

7. DAMPAK 

Keluaran yang mendukung pengembangan inovasi IRAMA antara lain: 

Output : 

a. Pelayanan call center kegawatdaruratan jantung dengan memanfaatkan jejaring sosial 

Whatsapp melalui nomer 08133336866 

b. Tim IRAMA yang sejak pasien mengalami keluhan sampai dengan tatalaksana mampu 

memberikan tatalaksana aritmia dengan lebih cepat dan tepat. 

c. Secara berkala tim IRAMA memberikan pendidikan berkelanjutan kepada para 

stakeholder khususnya ahli jantung dan paramedis lain dalam forum ilmiah tahunan, 

dan secara rutin kepada masyarakat awam melalui program sosial kemasyarakatan 

setiap sebulan sekali tentang waspada aritmia. 

 

Gambar 7. Mou antara RSSA dengan Telkom University 
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Gambar 8. Penjelasan teknis kepada kardiolog oleh perwakilan Telkom University 

 

 Outcome : 

a. Pusat Kesehatan Masyarakat dapat mengakses dan berkonsultasi mengenai kegawatan 

aritmia  dengan mudah dan cepat melalui sistem jejaring IRAMA. 

b. Masyarakat mendapatkan pelayanan serangan jantung lebih cepat, tepat, aman dan 

profesional sejak dari lokasi kejadian, sampai dengan mendapatkan tatalaksana 

definitif aritmia, salah satunya dengan pemasangan pacu jantung.  

 

Gambar 9. Tindakan pemasangan pacu jantung oleh dr. Ardian Rizal, Sp. JP (K) 

 di RS Saiful Anwar Malang 

 



14 
   

BUDAYA MUTU RSSA “KITA PEDULI” 

 

8. KETERLIBATAN 

a. Fasilitas kesehatan primer dan sekunder, sebagai ujung tombak penjaring kasus 

Aritmia.  

b. Fasilitas kesehatan tersier (RSUD dr. Saiful Anwar Malang) sebagai pusat 

rujukan untuk penatalaksanaan utama. 

c. Membuat MoU dengan beberapa jejaring dan stakeholder lain 

d. Kerjasama dengan Yayasan Jantung Indonesia untuk menjaring dan 

mensosialisasikan IRAMA secara luas 

 

 

Gambar 10. Kerjasama dengan Yayasan Jantung Indonesia berkolaborasi dengan 

pemerintah kota Batu untuk mensosialisasikan IRAMA 

 

9. PELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK 

Aritmia merupakan kejadian yang menyerupai fenomena gunung es. Masih 

sedikit kasus yang terjaring namun sesungguhnya ada bayak sekali kasus aritmia yang 
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tidak terdeteksi dengan baik. Dengan adanya IRAMA, kasus aritmia yang terjaring 

dan tertangani secara paripurna meningkat sehingga dapat menurunkan angka 

kecacatan dan kematian akibat aritmia khususnya pada usia produktif.  

Diharapkan kedepannya, aplikasi smartphone MENARI PLUS dan alat deteksi 

monitoring nadi SIMONA AF dapat diproduksi secara masal dan dapat digunakan 

secara masal serta didukung oleh badan asuransi milik pemerintah.  

 


